
 

 

หมายเหตุ :  ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม   

ก าหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี 

การอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่  53 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
สมัครทางไปรษณีย์  

 

ผู้ที่เคยสมัครแล้ว (นักศึกษาเก่า) 
วันที่ 16 - 27 กันยายน 2562 
หลักฐานที่แนบส่ง 
 1) บัตรประจ าตัวหรือส าเนาบัตรประชาชน 
 2) รูป 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ  
 3) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ ต าแหน่ง (ถ้ามี)  
 4) ต้นฉบับ/ใบเสร็จ การช าระเงิน 

 

ผู้สมัครใหม่  (นักศึกษาใหม่) 
วันที่ 30 กันยายน -11 ตุลาคม 2562  
หลักฐานที่แนบส่ง 
 1) ส าเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองฯ 
 2) ส าเนาบัตรประชาชน 
 3) ส าเนาทะเบยีนบ้าน  
 4) รูป 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ  
 5) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ ต าแหน่ง (ถ้ามี)  

   6) ต้นฉบับ/ใบเสร็จ การช าระเงิน  
 สมัครด้วยตัวเอง 

      
   

 

วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562   
  เวลา  08.30-16.30 นำฬิกำ (วันเวลาราชการ) 
หลักฐานการสมัคร 
 1) บัตรประจ าตัวหรือส าเนาบตัรประชาชน 
 2) รูป 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ  
 3) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ ต าแหน่ง (ถ้ามี) 
 4) ค่าธรรมเนียม 1,450.-บาท  
 

  วันที่ 15 – 25 ตุลาคม  2562 
เวลา  08.30-16.30 นำฬิกำ (วันเวลาราชการ)  
หลักฐานการสมัคร 
 1) ต้นฉบับพร้อมส าเนาปรญิญาบตัรและหนังสือรับรองฯ 
 2) ส าเนาบัตรประชาชน 
 3) ส าเนาทะเบยีนบ้าน  
 4) รูป 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ  
 5) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ยศ ต าแหน่ง (ถ้ามี) 

   6) ค่าธรรมเนียม 3,100.-บาท   

ขั้นตอนและเง่ือนไขกรณีผู้สมัครใหม่ (นักศกึษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ :   
ติดต่อรับบัตรประจ าตัวภายใน 30 วัน หรือก่อนสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม    
พร้อมหลักฐานที่ใช้ดังนี้ (1) ต้นฉบับปริญญาบัตรและหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย(ฉบับจริง)  (2) บัตรประจ าตัวประชาชน    
**กรณีบุคคลอื่นด าเนินการแทน** น าหลักฐานตาม(1) ต้นฉบับปริญญาบัตรและหนังสือรับรองฯ (2) หนังสือมอบอ านาจ (3) ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจ  

อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 2-8, 13-19 พฤศจิกายน,  
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 
(รวม 17 วัน) 
เวลา  09.00 - 16.30 นำฬิกำ  

สถานที่ ส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์  
          อำคำรสภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
          เลขท่ี 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220    

                หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2522-7124-27,0-25227143-47 ต่อ 219-222 
          www.facebook.com/training.lawyer            

ทดสอบภาคทฤษฎ ี วันอาทิตยท์ี่ 19 มกราคม 2563  
 

สถานที่   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง (หัวหมำก) 
            อำคำรเวียงผำ (VPB) อำคำรกงไกรลำศ (KLB) 

ประกาศผลสอบ
ภาคทฤษฎี 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 
 

1.) จดหมำยแจ้งผลกำรสอบทุกคน  
2.) www.lawyerscouncil.or.th, www.facebook.com/training.lawyer 
3.) ปิดประกำศที่ท ำกำรสภำทนำยควำม  

ยื่นแจ้งสถานที่ฝึก
ภาคปฏิบัติ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2563 1. ส ำนักฝึกอบรมวิชำว่ำควำม สภำทนำยควำม 
2. ส่งทำงไปรษณีย ์
(แบบฟอร์มกำรแจ้งฝึกภำคปฏิบัต+ิส ำเนำใบอนุญำตผูร้ับรองกำรฝึกภำคปฏิบตัิ) 

เริ่มฝึกภาคปฏิบัต ิ
วันที่  16 มีนาคม 2563 

ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 
ก าหนดฝึกงานภาคปฏิบัติ 6 เดือน 
 

http://www.facebook.com/training.lawyer
http://www.lawyerscouncil.or.th/


 

 

 
แผนที่อาคารที่ท าการใหม่ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินทาง : 

 เดินทางโดยรถเมล์ : 34, 39, 356, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.49, ปอ.114, ปอ.185, ปอ.503, ปอ.522, ปอ.356 
 เดินทางโดยรถตู้: รถตู้สำยสะพำนใหม่-จตุจักร, สะพำนใหม่-สะพำนควำย, สะพำนใหม่-เดอะมอล์บำงกะปิ, 

สะพำนใหม่-ม.รำมค ำแหง, สะพำนใหม่-รังสิต-อนุสำวรีย์, สะพำนใหม่-อสมท. 

 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220   

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-2522-7124-27,0-25227143-47 ต่อ 219, 221, 083-0965211     
หมายเลขโทรสาร 0-2522-7152 

www.lawyerscouncil.or.th, www.facebook.com/training.lawyer 

 

http://www.lawyerscouncil.or.th/
http://www.facebook.com/training.lawyer

